
 

 

 ارزشیابی مطالعات اجتماعی ششم / فصل پنجم                                                                                   نام و نام خانوادگی  :              

 مشخص کنید .  درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را با عالمت   -1

 نادرست                          درست           الف( دین اسالم از ایران طلوع کرد .                                         

 نادرست                           درست                       ب(رازی به عنوان کاشف الکل معروف است .               

 نادرست                          درست         ج( مهمترین کتاب ابو علی سینا در پزشکی قانون نام دارد .         

 نادرست                         درست                   اغذ سازی را از عرب ها آموختند .          د( مسلمانان فن ک

 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید .  -2

 الف( صد سال معادل ............. است .

 ......................... بنا شده بود .ب( دانشگاه جندی شاپور در زمان 

 ج( به محل تحقیق در باره ستارگان .................... می گویند .

 د( در دوره اسالمی اغلب کتاب ها به زبان ................. بود .

 هـ ( با ......................... موقعیت ستاره ها را مطالعه می کنند .

 ساختن و هدایت ............... مهارت داشتند .و( مسلمانان در 

 مشخص کنید .  گزینه ی  درست را با عالمت     -3

 الف( مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چه بود ؟

  تجارت و بازرگانی                      حمایت فرمانروایان               تعالیم دین اسالم                 ترجمه کتاب 

 

 ب( مو سس مدارس نظامیه کیست ؟

 زکریای رازی                   خیام نیشابوری                عضدالدوله دیلمی             خواجه نظام الملک  

 

 ه علم مکانیک ) مهندسی (  آگاهی داشت ؟ج(کدام یک از دانشمندان زیر ب

 اسماعیل جزری               ابوریحان بیرونی                       ابن سینا                       خوارزمی 

 

 د(سامانیان در کدام شهر کتابخانه ی عظیمی  بنا کرده بودند؟

 بغداد                          ری                                       بخارا                                اصفهان            

 

 در دوره اسالمی چرا به دانشمندان حکیم می گفتند ؟   -4

 

 پیامبر اکرم )ص( در خصوص کسب علم چه فرمودند ؟  -5

 

 منظور از عصر تاریکی چیست ؟  -6

 

 



 

 

 مورد (4چه عواملی باعث کسترش علوم و فنون در دوره ی اسالمی شد؟ )   -7

 

 

 

 مسلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟  -8

 

 

 ؟نظامیه چگونه مدارسی بود  -9

 

 

 خط زمان را توضیح دهید . -11

 

 

 به زبان عربی نوشته می شد ؟ها  چرا در دوره اسالمی اغلب کتاب  -11

 

 

 مورد 4 مراکز علمی جهان اسالم را نام ببرید . -12

 

 

 با توجه به خط زمان به سواالت زیر پاسخ دهید . -13

  

 

 

    

 ف ( سلسله صفوی در چه سالی تاسیس شد ؟ال

 ب( مسجد شیخ لطف ا...  در چه سالی ساخته شد ؟

 

 این موارد را روی خط زمان نشان دهید .

 هجری=1135ج( سقوط سلسله صفویه در سال 

 هجری= 1116د( انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت در سال 

  

                 

 

        

 

 تاسیس سلسله صفویه 

1151 

  ا... شیخ لطف آغاز بنای مسجد
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